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“ M y  l o v e  f o r  Y o u r  h o u s e  b u r n s  i n  m e  l i k e  a  f i r e . . . ”
( P s a l m s  6 9 : 9  —  C E V )

“HEART FOR THE HOUSE” adalah tema Gereja di tahun 2019. Melalui tema            

tahunan “Heart For The House”, Gereja mengajak seluruh Jemaat untuk bersama-    

sama menggali dan memahami kebenaran Alkitab tentang kecintaan, dedikasi dan 

komitmen terhadap Rumah Tuhan sebagai Keluarga Allah/Keluarga Rohani dan   

Tubuh Kristus, sesuai dengan FirmanNya.

Selama tahun 2019 kita bersama-sama akan belajar bahwa: 

Kita dipanggil bukan hanya untuk mengasihi Tuhan, namun untuk mengasihi 

Rumah Tuhan.

Bukti kita mencintai Tuhan adalah kita mengasihi hal-hal yang Tuhan cintai, 

yaitu umat dan GerejaNya (His people and His church).

Peranan Gereja dalam kehidupan sebagai sumber kehidupan. 

Gereja yang sehat menghasilkan keluarga yang sehat.

Kiranya tema 2019 ini akan memberkati dan memberikan wawasan baru bagi         

Jemaat. Firman Tuhan senantiasa menjadi panduan dalam hidup kita di tahun 2019, 

dan juga di tahun-tahun mendatang. Tuhan memberkati.

On behalf of the Pastoral Team,

Dr. Riza Casidy



HENDAKNYA BUKAN APA YANG KITA LAYAK TERIMA, 
TAPI APA YANG TUHAN KEHENDAKI ITU YANG TERJADI

Jumat, 01 November 2019

MENIRU TUHAN

...walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah 

itu sebagai milik yang harus dipertahankan.

Filipi 2:6

Pernahkah kita berpikir karena kita sudah bekerja keras maka kita sudah             

seharusnya mendapat kenaikan pangkat? Atau saat kita sudah berolahraga maka 

kita berhak untuk makan/minum sesuka hati kita? Hal-hal seperti ini mungkin sering 

muncul dalam benak kita, tapi apakah pemikiran seperti analogi tersebut benar?

Dalam nats hari ini, Tuhan mengajarkan kita mengenai kerendahan Kristus        

tidak melihat kesetaraan dengan Allah itu sebagai hal yang harus dipertahankan            

(entitlement) melainkan mengosongkan diriNya dan lalu memilih untuk menjadi 

seorang hamba. Walaupun Yesus Kristus adalah Anak Allah, Ia memilih merendah-

kan diri sama seperti manusia untuk melayani setiap orang yang membutuhkan 

supaya mendapat bagian dari Kerajaan Allah.

Ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak hanya percaya dan meminta untuk hal-

hal yang belum kita dapatkan. Tetapi kita juga perlu menjadi pengikut Kristus yang     

setia dengan menyerahkan hak-hak yang kita rasa layak kita terima. Diperlukan 

kesadaran bahwa segala hal yang kita terima saat ini bukan karena kemampuan, 

kepintaran dan kekuatan kita tetapi berasal dari Tuhan.

Saat kita menyerahkan hak kita dan mengikuti kehendakNya, kita mengejar    

untuk sesuatu yang lebih mulia, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Maukah kita 

menyerahkan hak kita kepada Tuhan dan sepenuhnya percaya kepadaNya?  



LIFE IS A GIFT. LIFE IS A TEST. LIFE IS TEMPORARY ASSIGNMENT. (Rick Warren)

Sabtu, 02 November 2019

KERENDAHAN HATI

...barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia 

menjadi hamba untuk semuanya.

Markus 10:44

Banyak orang di dunia ingin menjadi orang besar atau terkenal seperti seorang 

selebritis. Banyak standar-standar di dunia ini yang membuat seseorang menjadi 

besar misalnya adalah jumlah like, followers, atau subscribers dari sosial media. 

Banyak orang merasa ia sudah menjadi orang terkenal atau terkemuka dari status 

sosial atau pencapaian selama hidupnya.

Banyak contoh dari orang yang berkuasa terjebak menggunakan kekuatan atau 

kekuasaan yang Tuhan percayakan dengan melakukan hal-hal yang salah, seperti 

bullying, korupsi, menindas yang lemah, dan sebagainya. Hal ini terjadi oleh sebab 

mereka terlalu fokus pada hal-hal yang dapat diperbuat oleh kekuatan mereka, 

sehingga cenderung mementingkan dirinya sendiri. Dibutuhkan kedewasaan untuk 

mengelola kekuasaan.

Berbeda dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridNya bahwa 

setiap orang yang ingin terkemuka harus menjadi seorang hamba (Markus 10:44). 

Hal ini tentu sangat bertentangan dengan apa yang dunia ajarkan. Di dalam               

kekristenan menjadi pelayan berarti lebih mementingkan kepentingan orang lain di 

atas kepentingan diri kita sendiri.

Dengan menjadi seorang pelayan kita belajar untuk dapat memiliki kerendahan 

hati; karena pemimpin yang rendah hati pasti lebih mengutamakan kepentingan 

orang lain dibandingkan dirinya sendiri.

Yang kuat membela yang lemah, yang pandai menolong yang kurang pandai, 

dan yang kaya membantu yang miskin.



Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabitha – dalam bahasa 

Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi 

sedekah.

Kisah Para Rasul 9:36

Minggu, 03 November 2019

SELALU MELAYANI

Majalah Forbes mengatakan bahwa salah satu kemampuan kunci yang                      

dibutuhkan seseorang untuk sukses adalah self-promoting. Tidak hanya Forbes   

tetapi banyak majalah atau artikel-artikel lain di internet yang mengajarkan 

bagaimana caranya kita mempromosikan diri kita dengan baik. Secara alamiah kita 

selalu ingin melakukan atau menjadi seseorang yang besar.

Tetapi cara yang diajarkan Tuhan Yesus berbeda dengan apa yang diajarkan 

dunia. Di dalam kekristenan tidak ada yang namanya mempromosikan diri sendiri. 

Tuhan Yesus dengan jelas berkata bahwa untuk menjadi yang terbesar kita harus 

menjadi yang terkecil atau bahkan menjadi seorang pelayan untuk orang lain (Mat. 

20:26). Kenapa? Oleh karena memang kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk diri 

kita sendiri, melainkan menjadi berkat untuk orang lain.

Kita bisa menjadi berkat dengan cara melayani sesama. Karena saat kita               

melayani sesama, di saat bersamaan kita melayani Tuhan; dan melayani bukan         

sekedar perbuatan baik tetapi lebih mementingkan orang lain dibandingkan 

kepentingan diri sendiri. Saat kita melayani dengan benar, promosi akan diberikan 

oleh Tuhan dengan sendirinya.

Seperti yang Tabitha lakukan, ia lebih mementingkan kebutuhan orang lain 

dibandingkan dirinya sendiri. Tidak banyak perempuan yang disebutkan di dalam 

Alkitab dan Tabitha adalah salah satunya. Tabitha dikenal sebagai perempuan yang 

“banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.” Ia memberikan dampak yang 

begitu besar terhadap kehidupan jemaat mula-mula saat itu sampai ia bisa dicatat 

di Alkitab.

MELAYANI BUKAN HANYA TENTANG APA YANG KITA LAKUKAN,
MELAYANI ADALAH IDENTITAS KITA



“...dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. 

Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang 

lain lebih utama dari pada dirinya sendiri.

Filipi 2:3

Senin, 04 November 2019

KERENDAHAN HATI SEORANG PELAYAN

Seseorang yang kelaparan segera memesan beberapa menu kepada pelayan 

di suatu restoran. Sekitar 15 menit kemudian, ia melihat pelayan tersebut sedang 

mengantar makanan untuk meja lain yang datang setelah Bapak tersebut. Ia   

memutuskan untuk menunggu dengan sabar. Setelah lewat 30 menit, ia akhirnya 

bertanya pada pelayan yang dibalas ketus “Bukan hanya Bapak saja yang lapar, 

saya juga belum makan.” Di restoran lain, para pelayan dilatih untuk memberikan 

pelayanan yang maksimal sejak tamu datang. Pintu dibukakan dan tamu disambut 

dengan ramah, menu pesanan disajikan dengan cepat, para pelayan juga sangat 

tanggap dalam melayani kebutuhan tamu. 

Manakah dari kedua pelayan di atas yang meninggalkan kesan baik? Tentu saja, 

pelayan pada restoran kedua. Setelah mendapatkan pelayanan yang memuaskan, 

tamu di restoran kedua menjadi “penginjil” dengan menceritakan pengalamannya 

kepada orang lain. Pelayan pertama mementingkan kepentingan dirinya di atas 

kepentingan orang yang sedang ia layani. Sebaliknya, pelayan yang ke-2 meletak-

kan fokusnya pada kepuasan dan kepentingan orang lain.

Filipi 2:3 mengajarkan kita bahwa dibutuhkan kerendahan hati untuk dapat 

mengutamakan orang lain di atas kepentingan kita. Inilah sikap hati seorang        

hamba yang sebaiknya kita miliki, sebagai bentuk syukur atas kesempatan melayani 

yang diberikan Tuhan.

Marilah kita senantiasa memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita,               

sehingga orang lain yang merasakan dapat memberitakan Nama Tuhan.

SERVING IS GIVING WITH PURPOSE



THE WAY UP IS DOWN. IF YOU WANT TO BE THE FIRST, BE THE LAST.

Selasa, 05 November 2019

TREATED LIKE A SERVANT

Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu. Kata-Nya 

kepada mereka: “Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah 

ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya.

Markus 9:35

Ketika keduabelas murid Yesus berdebat tentang siapa yang terbesar di            

antara mereka, Yesus tidak marah atau menghukum mereka. Artinya, Tuhan Yesus 

tidak melarang murid-muridNya menjadi yang terbaik/terbesar. Akan tetapi, Yesus 

mengajarkan mereka “the heaven way” untuk menjadi yang terbesar, yaitu dengan 

menjadi yang terendah (pelayan) dan terakhir.

Kerendahan hati merupakan karakter penting seorang pelayan. Talenta atau 

karunia yang kita miliki haruslah diiringi kerendahan hati. Cara mudah mengetahui 

apakah kita sudah memiliki hati seorang pelayan adalah melihat respon kita ketika 

kita diperlakukan seperti seorang hamba. Di mana seorang hamba:

Tidak diapresiasi. Seorang hamba melayani tanpa pamrih. Hati hamba tidak 

mengejar promosi atau apresiasi. Sekalipun tidak ada ucapan terima kasih 

atau “good job”, ia akan tetap memberikan yang terbaik karena ia telah 

mendedikasikan hidupnya untuk melayani.

Tidak diakui. Pemimpin dengan sikap hati seorang hamba tidak menuntut 

pengakuan. Ia akan dengan sadar mengambil posisi belakang layar, 

mendukung sehingga orang lain dapat mengembangkan talentanya dalam 

pelayanan. Ia tidak egois, melainkan rela merendahkan dirinya (get down 

low) untuk dapat melihat ke atas (look up) ke talenta orang lain.

Taat. Seorang hamba tidak dapat memilih pekerjaan yang ia ingin lakukan. 

Sekalipun tugas yang diberikan tidak sesuai dengan keinginannya, ia akan 

tetap taat pada tuannya. Apakah kita rela dibawa Tuhan keluar dari zona 

nyaman kita?

1.

2.

3.



Setelah ia (Ribka) selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia: 

“Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas 

minum.

Kejadian 24:19

Rabu, 06 November 2019

TOTALITAS DALAM PELAYANAN

Pada Kejadian 24 dikisahkan hamba dari Abraham yang diutus untuk mencari 

istri bagi Ishak, anak tunggal Abraham. Setibanya ia di luar kota Nahor dekat suatu 

sumur, ia meminta tanda dari Allah bahwa anak gadis yang memberikan ia dan 

seluruh unta-untanya minum merupakan istri yang telah ditentukan Allah bagi Ishak.

Kemudian datanglah Ribka yang menunjukkan hati seorang pelayan yang 

penuh totalitas. Di ayat 17, hamba dari Abraham meminta Ribka memberi dia                       

minum sedikit. Akan tetapi, Ribka juga memberikan air minum untuk sepuluh unta 

yang dibawa oleh hamba Abraham. Unta memiliki kapasitas minum yang banyak 

dan terdapat sepuluh unta. Tidak berhenti di sana, ketika hamba dari Abraham 

menanyakan tempat untuk bermalam, Ribka juga menawarkan jerami dan makanan 

bagi unta-unta.

Dicatat bahwa Ribka merupakan seorang gadis yang cantik parasnya. Sekalipun 

demikian, ia tidak tinggi hati. Dalam hal ini, Ribka menunjukkan inisiatif, kerelaan 

untuk memberikan yang terbaik lebih dari yang diminta, dan juga kerendahan hati 

untuk melayani orang yang belum ia kenal sebelumnya. Ribka memberikan lebih 

dari 100% dari segala yang ia bisa tawarkan.

Tanpa Ribka sadari, hamba Abraham telah memperhatikan perbuatannya dan 

sejak saat itu kehidupan Ribka berubah. Ia terpilih menjadi isteri Ishak dan menantu 

Abraham.

Demikian juga dengan kita, marilah kita senantiasa mencari cara untuk melayani 

orang lain dan memberikan yang terbaik lebih dari yang diminta.  Tuhan yang akan 

memperhitungkan pelayanan kita dan mengangkat kita tepat pada waktunya.

ALWAYS GO FOR THE EXTRA MILES



Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut 

kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita: Jika karunia itu adalah 

untuk bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita.

Roma 12:6

LAYANILAH SEORANG AKAN YANG LAIN, SESUAI DENGAN KARUNIA YANG 
TELAH DIPEROLEH TIAP-TIAP ORANG SEBAGAI PENGURUS YANG BAIK 

DARI KASIH KARUNIA ALLAH. (1 Petrus 4:10)

Kamis, 07 November 2019

MEMENUHI PANGGILAN

Setiap dari kita terlahir di dunia ini dengan maksud dan tujuan tertentu.                

Tuhan menciptakan setiap dari kita dengan keunikan dan talenta yang berbeda-   

beda. Ada yang keahliannya menari, benyanyi, dan lain-lain. Tetapi melalui talenta 

yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Ia ingin kita menjadi berkat untuk orang-

orang di sekitar kita. Tuhan ingin agar melalui talenta yang Tuhan berikan, lebih 

banyak lagi orang-orang yang diselamatkan dan mengenal Kristus. Karena itu pada 

dasarnya, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus kita pergunakan 

dengan baik dan untuk memuliakan namaNya. 

Tetapi banyak dari kita terkadang lupa, dan menggunakan talentanya hanya 

untuk kepentingan diri sendiri. Kita sering terlena dengan hal-hal yang sudah kita 

raih dan melupakan tujuan awal yang sudah Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. 

Karena itu, penting bagi kita untuk berada didalam lingkungan yang bukan     

hanya mempertajam talenta yang Tuhan berikan, tetapi juga menuntun kita untuk 

tetap di dalam rancanganNya. 

Melayani di Gereja adalah salah satu langkah yang tepat untuk bukan hanya kita 

mempertajam talenta, tetapi juga menjadi berkat untuk orang-orang sekitar dan 

mengembalikan talenta yang sudah Tuhan berikan untuk memuliakan NamaNya. 

Mari ambil langkah untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup anda.



Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi 

pelayanmu.

Markus 10:43

KEBESARAN YANG SEJATI ADALAH SIKAP HATI YANG SUNGGUH-SUNGGUH 
INGIN HIDUP BAGI ALLAH DAN BAGI SESAMA 

Jumat, 08 November 2019

AMBISI: BENAR ATAU SALAH?

Pada tahun 2003, Michael Weiskopf, wartawan majalah TIME, berangkat ke Irak. 

Bersama tentara Amerika Serikat, ia meliput suasana perang dari dalam tank baja. 

Tak disangka, sebuah granat dilemparkan ke dalam tank itu dan meledak! Weiskopf 

pun kehilangan tangan kanannya. Ketika kembali pada keluarganya, ia merenung: 

“Mengapa aku mau diutus ke medan perang hingga cacat begini?” Akhirnya, ia 

menemukan jawabnya: ambisi. Weiskopf ingin namanya dikenal sebagai jurnalis   

terhebat, yang akhirnya membuatnya menyesal. 

Ambisi adalah keinginan membara untuk sukses atau mencapai sesuatu yang 

lebih. Tak salah bila manusia berambisi. Bahkan, untuk memajukan gereja dibutuh-

kan pemimpin yang berambisi. Masalahnya, tujuan atau fokus atau ke mana ambisi 

itu diarahkan? Yakobus dan Yohanes punya ambisi egois. Mereka meminta Tuhan 

Yesus menempatkan mereka di posisi tertinggi (Markus 10:37). 

Mendengar permintaan itu, kesepuluh murid lain marah; karena mereka pun 

mengincar kedudukan itu! Dari situ Tuhan Yesus mengarahkan mereka untuk     

memiliki ambisi yang terbaik: “meminum cawan yang harus Kuminum” (Markus 

10:38). Ambisi untuk berkorban seperti Kristus, menjadi hamba yang gigih melayani 

Tuhan dan sesama. 

Dalam pelayanan, tidak salah kita memiliki ambisi, tetapi mesti hati-hati, sebab 

ambisi itu bagaikan api. Bisa menghangatkan, tetapi bisa juga menghanguskan. 

Ego akan membuat ambisi menghasilkan perseteruan, sebaliknya ambisi kudus 

yang tujuannya untuk kemuliaan Tuhan akan menghasilkan persatuan.



Perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 menegaskan bahwa orang       

harus menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan kelak Tuhan akan 

menuntut pertanggungjawaban dari setiap orang.

Orangtua Nick Vujicic sangat terkejut ketika melihat putra mereka lahir              

tanpa lengan dan kaki. Menurut dokter, Nick terkena penyakit Tetra-amelia yang 

sangat langka. Ibu Nick memasukkan Nick ke sekolah biasa. Nick menyadari bahwa 

keadaannya berbeda dengan anak-anak lainnya. Ia mengalami berbagai penolakan 

dan ejekan dari teman-teman sekolahnya. Hal ini membuatnya sedih dan putus asa. 

Umur 13 tahun, Nick dan ibunya membaca sebuah artikel di surat kabar tentang 

pria cacat tubuh yang mampu melakukan hal-hal hebat, termasuk menolong orang 

banyak. “Pada saat itulah, saya menyadari bahwa Tuhan memang menciptakan kita 

untuk berguna bagi orang lain. Saya memutuskan untuk bersyukur, bukan marah, 

atas keadaan diri sendiri! Saya juga berharap, suatu saat bisa menjadi seperti pria 

luar biasa itu yakni bisa menolong dan menginspirasi banyak orang!” ujar Nick.

Untuk meraih mimpinya, Nick belajar dengan giat, dan meraih gelar Sarjana 

Ekonomi bidang Akuntansi dan Perencanaan Keuangan pada usia 21 tahun. Ia 

mengembangkan lembaga non-profit ‘Life Without Limbs’ (Hidup Tanpa Anggota- 

Anggota Tubuh), untuk membantunya berkarya dalam bidang motivasi.

Kini, Nick Vujicic menjadi pembicara internasional yang sudah berkeliling 

ke lebih dari 24 negara di empat benua (termasuk Indonesia), Nick juga sering              

memberikan motivasi di gereja.

Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke 

luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan 

hartanya kepada mereka.

Matius 25:14

HAMBA YANG BAIK ADALAH ORANG YANG BERBUAT SESUATU UNTUK 
KEMULIAAN ALLAH DAN UNTUK KEBAIKAN ORANG LAIN

Sabtu, 09 November 2019

HAMBA YANG BAIK



Kitab Hakim-hakim adalah kitab yang menceritakan perjuangan para pahlawan 

atau pemimpin militer sebelum Israel menjadi sebuah kerajaan. Jadi bukan hakim 

dalam pengertian sekarang. Banyak tokoh hebat dalam kitab Hakim-hakim dan      

kisahnya diceritakan secara panjang lebar. Namun Samgar hanya diceritakan secara 

singkat (Hakim 3:31). 

Berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya. Samgar tipikal sosok yang sederhana. 

Dalam melawan orang Filistin, ia hanya memakai tongkat pengusir lembu sebagai 

senjata, bukan pedang atau tombak seperti lazimnya orang berperang. Samgar 

adalah orang sederhana dengan prestasi spektakuler. 

Samgar disebut hidup ketika musuh-musuh Israel telah sungguh-sungguh     

menguasai negeri itu (Hakim 5:6). Dengan mempergunakan sebuah tongkat         

penghalau lembu, dia berhasil membunuh 600 orang Filistin. 

Tuhan dapat memakai siapa saja secara luar biasa, termasuk kita sekalipun       

hanya orang biasa. Yang penting kita rela melakukan yang terbaik. Mungkin kita 

bukan orang hebat seperti Otniel, Ehud atau Simson dan tokoh-tokoh dalam kitab 

Hakim-hakim lainnya, seperti halnya Samgar. Jangan berkecil hati! Sebab itu bukan 

halangan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa.

Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat; ia menewaskan orang Filistin 

dengan tongkat penghalau lembu, enam ratus orang banyaknya. 

Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel.

Hakim-hakim 3:31

ALLAH YANG LUAR BIASA MAMPU MEMAKAI ORANG BIASA 
UNTUK MELAKUKAN HAL YANG LUAR BIASA

Minggu, 10 November 2019

ORANG BIASA YANG MELAKUKAN HAL YANG LUAR BIASA



Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku 

akan datang dan membuka tali kasutNya pun aku tidak layak.

Lukas 3:16

ORANG YANG MEMILIKI HATI HAMBA HANYA AKAN 
MEMPERMULIAKAN TUHAN DALAM HIDUP DAN PELAYANANNYA

Senin, 11 November 2019

SIKAP HATI SEORANG PELAYAN

Dave Thomas, pendiri rumah makan Wendy’s, pernah muncul dalam lebih dari 

800 iklan televisi. Di situ ia memaparkan humor sederhana dan hamburger khas- 

nya kepada pemirsa di seluruh dunia. Para penonton telah memandangnya sebagai 

orang yang bersahabat, lucu, bisa dipercaya, dan penuh perhatian. Namun meski 

tenar, Thomas selalu mengatakan bahwa ia hanyalah seorang “utusan, bukan pesan 

itu sendiri.” 

Ini juga yang harus kita ingat ketika memberitakan Kabar Baik Yesus Kristus 

kepada teman dan keluarga. Kita memang harus berusaha hidup konsisten dengan 

apa yang kita katakan, tetapi tujuan kita ialah memberi kesaksian tentang Kristus 

kepada sesama, bukan tentang diri kita sendiri. Rasul Paulus berkata “Sebab bukan 

diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami 

sebagai hambamu karena kehendak Yesus” (2 Korintus 4:5). 

Yohanes Pembaptis sadar bahwa ia berperan sebagai utusan Kristus. Ketika 

orang banyak berkumpul untuk mendengarkan Yohanes berkhotbah, dan untuk 

dibaptis sebagai tanda pertobatan mereka, banyak orang bertanya-tanya apakah 

ia adalah Mesias yang dijanjikan. Namun Yohanes menjawab “Aku membaptis kamu 

dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka 

tali kasutNya pun aku tidak layak” (Lukas 3:16). 

Melalui perkataan dan perbuatan, kita dapat memberi kesaksian bahwa Yesus 

Kristus adalah Juruselamat dan Tuhan. Ingatlah bahwa kita adalah utusanNya, dan 

Dia adalah yang kita beritakan.



Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya 

mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang 

di surga.

Matius 5:16

PENGIKUT KRISTUS AKAN SELALU BERCAHAYA DI TEMPAT YANG GELAP

Selasa, 12 November 2019

TERANG KITA BERCAHAYA

Ketika mengutus para muridNya, Tuhan Yesus menyebut mereka “terang      

dunia” (Matius 5:14). Tuhan berkata bahwa seperti lampu yang berfungsi sebagai 

penerang, demikianlah hendaknya terang kita bercahaya. Kita menjadi sangat 

efektif ketika bersinar terang di tengah kegelapan, membimbing orang yang                  

membutuhkan Kristus. 

Minyak wangi dari bunga mawar merupakan salah satu produk negara Bulgaria 

yang paling berharga dan dibebani pajak ekspor yang tinggi. Suatu kali seorang 

turis yang tidak bersedia membayar pajak, menyembunyikan dua botol kecil minyak 

berharga ini di dalam kopernya. Akan tetapi, ada sedikit parfum yang telah tumpah 

di kopernya. Setibanya di stasiun kereta api, aroma parfum itu menyebar dari dalam 

koper, sehingga keberadaan minyak wangi yang disembunyikan tersebut tidak bisa 

ditutupi. Pihak berwenang segera mengetahui apa yang telah dilakukan sang pria 

dan menyita suvenir mahal tersebut. 

Hal yang sama berlaku untuk para pengikut Kristus. Orang lain akan langsung 

mengetahui identitas pengikut Kristus karena cara hidup orang percaya yang      

berbeda dengan cara hidup dunia. 

Melalui cara hidup yang baik, para pengikut Kristus menjadi pelita yang            

menyala dan bercahaya yang akan menjadi bukti nyata bahwa mereka sungguh- 

sungguh pengikut Kristus.   



ORANG BAIK MENINGGALKAN WARISAN BAGI ANAK CUCUNYA… 
(Amsal 13:22)

Rabu, 13 November 2019

TELADAN HIDUP ORANG BENAR

Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu; ingatlah, 

kamu juga mempunyai tuan di surga.

Kolose 4:1

Saat Truett Cathy memulai usaha restoran pertamanya pada tahun 1946,       

restoran itu selalu tutup hari Minggu untuk memberi waktu para karyawannya ber-

kumpul bersama keluarga dan beribadah ke gereja. Hal itu masih berlaku sampai 

sekarang, pada lebih dari 1.000 gerai cepat saji Chick-fil-A milik perusahaan Cathy. 

Semboyan Cathy adalah “utamakan orang dan prinsip dulu, baru keuntungan”. 

Semboyan ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri, baik saat memberi perintah 

maupun saat mempekerjakan seseorang. 

Dalam Kolose 3:22-4:1, Rasul Paulus berpesan kepada para majikan dan        

hamba. Menurutnya, kita perlu ingat bahwa kita mempunyai Tuan di surga. Kita 

harus bekerja dengan segenap hati untuk menyenangkanNya, bukan hanya untuk 

menyenangkan orang yang mengawasi kita (Kolose 3:22-24). 

Truett Cathy berusaha untuk senantiasa menerapkan prinsip alkitabiah dalam 

menjalankan usahanya. Larry Julian, penulis buku “God Is My CEO”, sebuah buku 

tentang Cathy dan para pemimpin usaha lainnya, berkata “Allah tidak menjanjikan 

keuntungan nyata atas investasi, tetapi Dia menjanjikan buah Roh, yakni kasih dan 

kedamaian dan sukacita, dalam kehidupan pribadi seseorang.

Cathy tidak hanya mengalami kedamaian dan sukacita dan kasih dalam                      

kehidupan pribadinya, tetapi juga membuat perbedaan dalam hidup para anak-

anak, cucu-cucu, dan para karyawannya. Ia meninggalkan warisan tentang cara 

melakukan segala sesuatu dengan benar.” 



Katanya: “Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi. 

Sekiranya tiga puluh didapati di sana?” FirmanNya: “Aku tidak akan berbuat 

demikian, jika Kudapati tiga puluh di sana.

Kejadian 18:30

ALLAH TIDAK PERNAH MENGABAIKAN SETIAP DOA YANG TULUS

Kamis, 14 November 2019

MENJADI PERANTARA BAGI SESAMA

Dalam sebuah pengadilan, peran seorang advokat atau pengacara sangat 

penting. Pembelaannya di depan Hakim akan menentukan nasib terdakwa. Kota 

Sodom dan Gomora ibarat dua kota yang sedang duduk di kursi terdakwa; Allah 

sebagai Hakim; sedangkan jaksa penuntut diperankan oleh banyak orang yang 

berkeluh-kesah tentang kedua kota itu; dan Abraham tampil membela pihak 

tertuduh dengan argumentasinya yang gigih. 

Dengan “keberanian” yang mengagumkan, Abraham melakukan “tawar-

menawar” dengan Tuhan tentang jadi atau tidaknya Tuhan menjatuhkan hukuman 

atas Sodom dan Gomora. “Kesepakatan” antara Tuhan dengan Abraham akhirnya 

diperoleh. 

Hukuman terhadap Sodom dan Gomora tetap dilaksanakan. Namun, 

perhatikanlah bahwa Allah menyatakan kemurahanNya kepada orang-orang 

yang percaya kepadaNya. Dan, Allah pun menjalankan misi penyelamatan atas 

Lot dan keluarganya; karena Dia “ingat kepada Abraham”! Peristiwa ini sungguh 

menggetarkan hati. Allah mengingat Lot karena doa yang dinaikkan Abraham. 

Doa syafaat adalah seruan permohonan kepada Tuhan bagi kepentingan orang 

lain. Abraham berseru kepada Tuhan atas nama Lot, dan Lot pun diselamatkan. 

Tuhan ingat seruan Abraham. Kita pasti pernah, atau bahkan sedang diberkati 

karena seseorang sudah mendoakan kita. Adakah seseorang juga diberkati karena 

Allah ingat akan doa-doa kita untuknya?



Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan di mana Aku berasa, di 

situpun pelayanKu akan berada. Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati 

Bapa.

Yohanes 12:26

MELAYANI TUHAN ADALAH SEBUAH KEHORMATAN 
YANG PATUT DISYUKURI

Jumat, 15 November 2019

KEHORMATAN, BUKAN BEBAN

Kalau kita memperhatikan situasi yang terjadi di dunia, kita akan menyadari 

bahwa ada orang-orang yang rela mati untuk membela kepercayaan mereka.    

Mungkin anda berpikir “Bukankah itu berlebihan? Kok bisa ya?” Namun, sebenar-       

nya, mereka rela melakukan hal tersebut karena mereka anggap hal yang mereka 

yakini adalah sebuah kehormatan. Kalau orang-orang di luar sana rela mati untuk 

keyakinan yang mereka percayai, seharusnya bagi kita orang Kristen, pelayanan 

tidak dianggap sebagai sebuah beban melainkan sebuah kehormatan.

Tidak semua orang bisa bertahan melayani Tuhan dengan setia. Oleh karena            

seringkali pelayanan yang melelahkan dianggap sebagai sebuah beban. Padahal, 

melayani Tuhan berarti rela mengikut kemanapun Ia membawa kita. Walau tidak 

mudah, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan menuntun kita pada kegagalan. 

Dalam Yohanes 12:26, Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia memperhitungkan dan 

menghormati segala bentuk pelayanan kita. Dan oleh karena itu, kita seharusnya 

melihat pelayanan kita sebagai kehormatan juga. Percayalah bahwa Tuhan akan 

memperlengkapi kita dalam segala kekurangan kita dalam melayaniNya dan semua 

pengorbanan kita akan terbayar pada akhirnya.



Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu 

seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.

Kolose 3:23

GREAT CHURCHES AREN’T BUILT ON THE GIFTS OR TALENTS OF A FEW, 
BUT ON THE SACRIFICE OF MANY. (Brian Houston) 

Sabtu, 16 November 2019

HANYA YANG TERBAIK

Seorang veteran perang diwawancarai seorang jurnalis, ia bertanya “Mengapa 

anda memilih untuk tetap berjuang walau tidak mudah menjadi seorang prajurit?” 

Dengan tersenyum kecil veteran perang itu menjawab jurnalis tersebut “Saya ber-

juang bukan untuk diri sendiri namun untuk bangsa. Karena itu, saya memberikan 

segala yang saya bisa berikan dan saya berusaha memberikan yang terbaik!”

Saat melayani Tuhan, terkadang kita kehilangan motivasi dan semangat. Ada 

banyak penyebabnya: masalah keluarga, jadwal yang sibuk, atau bahkan perasaan 

jenuh. Namun sesibuk apapun atau sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, 

kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik 

bagi kita yaitu hidupNya, dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh 

karena itu, sudah sepatutnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan.

Terbaik yang dimaksudkan bukan saja dalam hal materi namun memberikan 

hati kita sungguh-sungguh dalam melayaniNya dan fokus kita dalam melayani             

hanya untuk menyenangkan hatiNya. Terbaik juga berarti rela mengorbankan yang 

kita miliki, namun dengan hati tulus dan bersyukur, itulah persembahan terbaik.

Dalam Kolose 3:23, kita diingatkan bahwa semua yang kita lakukan, apapun 

dan dimanapun, sesungguhnya kita melakukan semaunya itu untuk Tuhan, dan     

bukan untuk manusia. Tuhan pantas menerima persembahan yang terbaik karena 

Dia sudah lebih dulu memberikan yang terbaik. Sudahkah kita memberikan terbaik 

hanya untukNya?



Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 

perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia.

Lukas 1:38

KEHENDAK TUHAN AKAN TEPENUHI
KETIKA KITA MEMILIKI SIKAP HATI SEBAGAI PELAYAN

Minggu, 17 November 2019

I AM THE LORD’S SERVANT

Setiap kita dipanggil sebagai hamba Tuhan, di mana fungsi seorang hamba 

sangat sederhana yaitu ia harus mengikuti dan menaati setiap instruksi dari tuan-

nya. Seorang hamba tidak mengatakan kepada tuannya apa yang harus tuannya 

lakukan, tapi sebaliknya ia melakukan apa yang diminta oleh tuannya. Ia tidak bisa 

memilih hari atau waktu yang baik/tepat untuk melayani tuannya. Seorang hamba 

hanya mengikuti visi tuannya dan tuannya ingin hambanya selalu siap sedia untuk 

menjalankan visi tersebut.

Dari ayat renungan hari ini, kita belajar dari seorang bernama Maria yang saat 

itu mendapatkan pesan bahwa ia akan mengandung bayi Yesus Kristus. Tugas itu 

diberikan bukan waktu ketika Maria sudah menikah dan memiliki seorang suami. 

Sungguh situasi yang sulit dan tidak mengenakkan, tapi kita dapat lihat respon 

Maria. Ia sadar bahwa ia hanyalah seoarang hamba Tuhan dan sebagai seorang 

hamba ia mengambil sikap taat kepada kehendak Tuhan; dan karena ketaatan dan 

sikap hatinya, maka rencana Tuhan untuk setiap manusia dapat digenapi. Maria 

tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai hamba tapi ia juga memenuhi kehendak 

Bapa di Surga.

Bagaimana dengan kita? Maukah kita diutus Tuhan untuk menggenapi dan    

memenuhi setiap rencanaNya di dunia ini? Jika ya, sikap hati sebagai hamba         

adalah respon yang harus kita ambil. Ketika kita setia melakukan apa yang menjadi 

kehendakNya, maka Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kerinduan kita dalam 

hidup ini.



Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu. Kata-Nya 

kepada mereka: “Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah 

ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya.

Markus 9:35

TUJUAN HIDUP BUKANLAH MENJADI BAHAGIA. TAPI HIDUP BERDAMPAK, 
MEMBAGIKAN KASIH DAN MEMBUAT PERUBAHAN YANG LEBIH BAIK 

Senin, 18 November 2019

LAST BUT NOT LEAST

Dunia memiliki ukuran tersendiri untuk menentukan tingkat kesuksesan            

seseorang. Mulai dari kekayaan materi, karir/pekerjaan, pasangan yang dimiliki, 

hingga keberhasilan anak-anak kita, semuanya dijadikan ukuran kesuksesan hidup 

seseorang. Dan setiap orang berlomba-lomba untuk berada di puncak dan meraih 

kesuksesan tersebut, tanpa kecuali, termasuk kita semua!

Menjadi sukses bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan, jika kita membaca         

perjalanan hidup pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab, kita akan melihat bahwa 

sesungguhnya Allah memberikan kekayaan, pasangan hidup, dan menjamin masa 

depan keturunan dari orang-orang yang Dia kasihi. Jadi sesungguhnya, hal yang 

dianggap sebagai kesuksesan oleh dunia, merupakan berkat yang Allah sediakan 

bagi umatNya. Pertanyaannya adalah, apakah semua itu juga merupakan ukuran 

yang Allah pakai untuk sebuah kesuksesan?

Kesuksesan dalam Kerajaan Allah berbanding terbalik dengan ukuran dunia. 

Kesuksesan dalam Kerajaan Allah tidak berkaitan dengan kekayaan atau kekuasaan 

yang kita miliki. Juga tidak berkaitan dengan siapa pasangan kita atau kepandaian 

anak-anak kita. Bahkan tidak berkaitan dengan siapa yang bekerja paling keras 

dibandingkan orang-orang lain. Tuhan Yesus menjelaskan kepada para muridNya 

bahwa mereka bisa menjadi yang terbesar dengan cara saling melayani sesama. 

Jadi, jika Anda ingin mencapai kesuksesan di dalam Kerajaan Allah, layanilah 

orang lain. Tidak berusaha menjadi yang terdahulu, namun merelakan diri menjadi 

yang terakhir. Rendahkanlah diri kita dan jadilah pelayan!



Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong 

aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapanya. 

Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas 

bagiku bagaimana jalannya perkaraku.

Filipi 2:22-23

KESETIAAN ADALAH MODAL UTAMA UNTUK KITA MELAYANI TUHAN

Selasa, 19 November 2019

DIPANGGIL UNTUK SETIA

Bunda Teresa, biarawati yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang 

miskin, yatim-piatu dan orang-orang yang disingkirkan karena penyakit kusta di 

Kalkuta India. Menjelang akhir pelayanannya ada seorang bertanya kepadanya: 

“Bunda telah bertahun-tahun melayani kaum miskin, merawat orang sakit, mem-

berikan semangat bagi orang-orang yang lemah dan terasingkan. Tetapi ternyata 

masih banyak orang miskin, terlantar, sakit dan terasingkan yang belum terlayani. 

Melihat semuanya itu apakah bunda pernah merasa gagal dalam pelayanan?” 

Mendengar pertanyaan tersebut Bunda Teresa menjawab “Anakku, di dalam 

kita melayani Tuhan tidak ada istilah sukses atau gagal, yang ada hanyalah apakah 

kita setia atau tidak setia meresponi panggilan kita sebagai seorang pelayan.”

Dalam panggilan kita untuk melayani Tuhan, kadang kita mengukur kesuksesan 

sebuah pelayanan dengan suatu pencapaian-pencapaian tertentu. Sering juga kita 

membandingkan pelayanan kita dengan pelayanan orang lain. Sehingga kadang 

kita menjadi lemah karena apa yang kita hasilkan di dalam melayani Tuhan, belum 

seperti apa yang telah orang lain capai.

Rasul Paulus memberikan contoh baik mengenai seorang pelayan yang setia, 

yaitu Timotius. Jika dilihat dari pengalaman pelayanan, tentulah Timotius kala itu 

bukanlah seorang yang sudah berpengalaman dalam pelayanan. Tetapi ketika       

Rasul Paulus dalam keadaan sulit sewaktu dipenjara, Rasul Paulus mempercayakan 

hal penting dalam penanganan jemaat kepada Timotius. Kesetiaan menjadi modal 

utama bagi Timotius untuk melayani Tuhan.



Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari 

padanya.

Lukas 10:42

PELAYANAN YANG BERKENAN TIDAK CUKUP HANYA MELAYANI DARI HATI KITA, 
TETAPI HARUS LAHIR DARI HATI TUHAN

Rabu, 20 November 2019

MELAYANI DENGAN HATI TUHAN 

Seorang misionaris melayani di sebuah tempat terpencil dan bertemu salah 

satu suku primitif di wilayah tersebut. Ternyata ia disambut baik oleh kepala suku 

dan seluruh masyarakat suku tersebut. Dengan sangat bersukacita kepala suku 

mengadakan sebuah pesta besar-besaran untuk menyambut misionaris tersebut. 

Dihidangkanlah suatu hidangan penghormatan untuknya, yaitu fermentasi daging 

yang sudah dibusukkan dan bagi penduduk suku tersebut, merupakan hidangan 

penghormatan bagi tamu yang sangat dihormati. Sang misionaris terpaksa makan 

daging tersebut untuk menghormati seluruh penduduk dan kepala suku. 

Terkadang dalam melayani Tuhan, kita berlaku seperti cerita di atas. Kita 

melakukan segala sesuatu agar Tuhan senang dan berkenan dengan pelayanan 

yang kita lakukan, tanpa peduli apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita.                               

Sehingga yang terjadi bukanlah kita melayani Tuhan, tetapi Tuhan yang melayani 

keinginan kita. Pelayanan yang menyenangkan Tuhan selalu berbicara tentang hati 

Tuhan, dan apa yang yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. 

Kisah Maria dan Martha dalam Lukas 10 mengajarkan tentang hal yang Tuhan 

inginkan untuk kita kerjakan. Martha dengan sepenuh tenaga dan ketulusannya 

melayani yang Tuhan Yesus tidak inginkan kala itu. 

Tuhan Yesus dalam kisah tersebut hanya ingin agar mereka duduk diam dan 

bercakap-cakap dengan mereka. Maria mengerti keinginan Tuhan, Maria mengerti 

hati Tuhan dan dia telah mengambil bagian terbaik yang tidak dapat diambil dari 

padanya.



Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka 

meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam 

kemurahan.

2 Korintus 8:2

KETERBATASAN KITA MENJADI TANDA AGAR KITA LEBIH FOKUS

Kamis, 21 November 2019

BERKAT DALAM SETIAP KETERBATASAN

Itzhak Perlman adalah musisi berkebangsaan Israel yang menginspirasi dunia. 

Ketika berusia empat tahun Itzhak mengalami sakit Polio, membuatnya tidak bisa 

menggunakan fungsi kakinya dengan sempurna. Keterbatasnnya untuk bergerak, 

membuat Itzhak belajar dan menekuni musik Biola. 

Karena ketekunannya Itzhak menjadi seorang Konduktor dan guru musik yang 

sudah tampil di seluruh dunia dan di acara-acara penting kenegaraan, baik di         

Inggris maupun Amerika Serikat. Pada tahun 2015 Itzhak dianugerahi Presidential 

Medal of Freedom. Itzhak telah dianugerahi 16 Grammy Awards dan Grammy Life-

time Achievement Award, dan 4 Emmy Awards.

Kisah Itzhak Perlman memberikan suatu pelajaran penting bahwa keterbatasan 

fisik seseorang bukanlah sebuah hambatan untuk mengembangkan talenta yang 

kita miliki. Kadangkala keterbatasan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup         

adalah penolong supaya kita lebih fokus untuk menekuni bidang-bidang tertentu 

dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih lagi talenta yang kita kembangkan 

bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi kita persembahkan untuk melayani Tuhan.

Dari kisah tersebut kita juga bisa belajar bahwa kita dapat memberikan talenta 

kita untuk melayani Tuhan dari apa yang kita miliki. Tuhan tidak menuntut sesuatu 

yang tidak ada pada kita. Tetapi yang Tuhan anugerahkan bagi kita akan menjadi 

sesuatu yang berharga, jika dikembangkan dan dikembalikan untuk melayani Tuhan 

dan sesama.



“...barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia 

menjadi hamba untuk semuanya.

Markus 10:44

TETAP SETIA MELAYANI, MESKIPUN KITA TIDAK MENJADI YANG PALING UTAMA

Jumat, 22 November 2019

KISAH SEORANG HAMBA

Rasul Andreas adalah salah satu dari kedua belas murid Tuhan Yesus yang 

menurut tradisi Kristen adalah murid pertama yang dipilih Tuhan. Andreas-lah yang 

membawa Simon Petrus kepada Tuhan Yesus sehingga Petrus menjadi salah satu 

murid Tuhan (Yohanes 1:40-42). Tetapi meskipun Andreas adalah murid pertama 

yang dipilih Tuhan, tradisi para rasul menempatkan Simon Petrus sebagai murid 

pertama, untuk menunjukkan keutamaan Petrus atau sebagai ketua bagi para rasul 

(Matius 10:2). 

Meski Andreas tidak menjadi yang utama dalam kelompok rasul, namun               

Andreas memberikan kontribusi penting dalam pelayanan Injil. Tidak banyak 

catatan peristiwa mengenai apa yang dilakukan Andreas dalam Alkitab. 

Alkitab hanya mencatat beberapa hal penting yang dilakukan rasul Andreas    

dalam pelayanan Tuhan Yesus: sebagai seorang yang selalu menjadi perantara 

antara Tuhan Yesus dan orang lain, dan rasul Andreas juga dikenal sebagai rasul 

pertama yang memberitakan Injil di luar kekaisaran Roma, sehingga rasul Andreas 

dikenal sebagai penginjil internasional pertama di antara para rasul.

Rasul Andreas telah menjadi teladan di dalam melayani Tuhan dan memberikan 

kontribusi penting sebagai perantara antara Tuhan Yesus dan orang lain. Hingga 

akhir hidupnya, rasul Andreas mempersembahkan dirinya sebagai martir di Patras, 

Yunani. Menjelang kematiannya, rasul Andreas tetap berkhotbah tentang Tuhan 

Yesus selama dua hari penuh di atas salib berbentuk X. Hidupnya menjadi kesaksian 

bagi kita karena sikap melayani tanpa ingin menjadi yang utama.



Setelah lewat dua puluh tahun selesailah Salomo mendirikan kedua rumah 

itu, yakni rumah TUHAN dan istana raja.

I Raja-raja 9:10

MATA TUHAN MENJELAJAH SELURUH BUMI UNTUK MELIMPAHKAN KEKUATANNYA 
KEPADA MEREKA YANG BERSUNGGUH HATI TERHADAP DIA. (II Tawarikh 16:9)

Sabtu, 23 November 2019

MELAYANI DI BAITNYA

Ketika Salomo diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, dan Allah telah 

mengaruniakan keamanan kepada negerinya, Salomo ingin mendirikan Bait Allah di 

mana Allah berjanji kepada Daud bahwa Salomo yang akan membangun Bait Allah. 

Dengan hikmat dari Allah, Salomo menjalin komunikasi yang baik dalam         

menyampaikan keinginannya kepada Hiram, raja Tirus untuk membangun Bait           

Allah. Sebagai hasilnya, Hiram memberikan dukungan dengan mengirimkan kayu 

Sanobar untuk proyek mendirikan Bait Allah. Bukan hanya kayu yang disediakan 

oleh Hiram, tetapi ia juga menyediakan batu untuk dipahat bagi pembangunan 

rumah Tuhan tersebut. 

Persiapan pembangunan Bait Allah dilakukan Salomo secara teliti, cermat, dan 

dengan perhitungan yang matang. Untuk kayu dipilih kayu dari pohon aras yang 

terkenal sangat baik dan untuk dasar rumah dipilih pula batu-batu yang mahal. 

Pekerja-pekerja utama dipilih orang-orang Sidon yang memang ahli menebang 

pohon. Persiapan ini juga melibatkan ratusan ribu pekerja termasuk di dalamnya 

30.000 orang yang bekerja secara bergilir. 

Salomo melakukan ini semua karena ia mencintai dan merindukan Tuhan. Ia 

memandang bahwa kehadiran Tuhan yang diwujudkan melalui Bait Allah yang akan 

ia bangun merupakan momen terpenting dan prioritas utama dalam hidupnya, di 

samping proyek ini adalah mandat dari ayahnya, Daud. 

Oleh karena itu, carilah hadirat Tuhan, hikmatNya, penyertaanNya, visiNya bagi 

hidup kita. Itu semua yang akan menjadi “bahan bakar” agar kita tetap berapi-api 

mencintai dan melayaniNya.



Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami 

menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.

Matius 11:17

KITA SEMUA HARUS MENJAGA KESEHATIAN DENGAN SATU KEINGINAN 
UNTUK MELAYANI BERSAMA

Minggu, 24 November 2019

SATU HATI DAN VISI DALAM KRISTUS

Penundukan diri pada otoritas merupakan hal yang tidak disukai oleh                    

masyarakat zaman ini. Mereka memandang bahwa hidup yang bebas atau tidak   

terikat terhadap suatu otoritas adalah suatu hal yang ideal, sehingga penundukan 

diri dianggap sangat mengganggu. Kristus telah menasehati dan mengingatkan 

para pemimpin agama Yahudi bahwa ketidaktundukan/ketidaktaatan pada otoritas 

sudah terjadi sejak masa Perjanjian Lama (Matius 11:17). 

Kristus kecewa terhadap para pemimpin Yahudi yang tidak tunduk pada        

otoritas. Oleh karena itu, kita perlu untuk sehati dan meresponi arahan yang disam-

paikan oleh otoritas yang telah Allah tetapkan dalam hidup kita. Kita semua tidak 

sempurna tetapi perlu ada kesehatian (1 tujuan dan 1 visi), perlu ada satu tekad, 

semangat dan ikrar untuk sehati dan bersatu mengikuti arahan dan visi otoritas. 

Gereja adalah satu Tubuh Kristus dengan banyak anggota, masing-masing      

anggota memiliki karunia dan fungsi yang berbeda-beda, untuk mewujudkan         

tugas dan panggilan Kristus (I Korintus 12:12). Tujuan Allah tidak mungkin terwujud 

jika tidak ada kesehatian dan penundukan diri kepada otoritas. Kita sebagai Tubuh 

Kristus menerima pertumbuhan dari Kristus sebagai Kepala, di mana Ia telah men-

delegasikan kepemimpinanNya kepada otoritas kita. 

Kita harus berkomitmen untuk tertanam, bertumbuh dan berbuah di bawah 

otoritas di Gereja, tidak lagi datang ke Gereja seperti datang ke restauran, seenak-

nya, tanpa komitmen dan tujuan kepada Tuhan. 



Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan 

orang-orang yang berhikmat.

1 Korintus 1:27

KETULUSAN HATI DAN KESEDIAAN UNTUK TAAT KEPADA TUHAN 
ADALAH DASAR PELAYANAN

Senin, 25 November 2019

KRITERIA PEMILIHAN TUHAN

Ketika Allah mencari seseorang untuk mengalahkan bangsa Midian yang       

menyusahkan bangsa Israel, Allah memilih Gideon. Orang biasa, dipanggil                

“pahlawan yang gagah berani” (Hakim-hakim 6:12). Gideon menjawab “Dengan 

apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling 

kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum 

keluargaku” (Hakim-Hakim 6:15). Namun Allah tetap mengatakan “Bukankah Aku 

mengutus engkau? ... Akulah yang menyertai engkau” (Hakim-Hakim 6:14-16). 

Gideon menjadi orang pilihan Allah, karena di hadapan Tuhan tak seorang pun 

tidak berarti. Tuhan hanya memberikan 300 orang untuk membantunya, bukan 

ribuan (Hakim-Hakim 7:1-7), supaya Gideon percaya kepada Tuhan dan hanya Allah 

sajalah yang akan menerima kemuliaan. 

Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa Allah memilih orang yang bodoh, lemah, 

tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia. Dia mempermalukan orang yang     

berhikmat dan kuat “supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan 

diri di hadapan Allah” (1 Korintus 1:29). 

Jika anda merasa tidak berarti, ingatlah panggilan Allah kepada Gideon. Tuhan 

juga ingin memakai anda untuk melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada 

yang pernah anda pikirkan. 

Bila masa depan menjadi pergumulan anda, Tuhan adalah penguasa masa       

depan. Bila rasa rendah diri melanda anda, Tuhan justru rindu memperlengkapi dan 

memakai Anda untuk menggenapi rencanaNya.



Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua 

belas suku di perantauan.

Yakobus 1:1

MELAYANI DENGAN HATI HAMBA KARENA KITA ADALAH HAMBA ALLAH

Selasa, 26 November 2019

HATI HAMBA SANG HAMBA ALLAH

Walaupun Yakobus merupakan Rasul dan dipakai Tuhan secara luar biasa, dia 

tetap menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Dalam melayani Tuhan kita harus 

memiliki hati hamba yang mengikuti perintah dari Tuhan yang adalah Tuan kita. 

Kristus mengajarkan kita tentang prinsip melayani “Barangsiapa ingin menjadi 

besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu dan barangsiapa yang ingin 

menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba atas semuanya” 

(Markus 10:43-44). Pernyataan Kristus ini menegaskan betapa pentingnya memiliki 

hati hamba dalam melayaniNya.  

Seorang wanita pengemis tua memasuki suatu mall dan berkeliling untuk   

membeli baju. Banyak mata yang melihat pengemis tersebut. Setelah berkeli- 

ling beberapa outlet baju, pengemis tersebut memilih satu gaun merah dan ingin                 

mencobanya. Sang penjaga memberikan gaun tersebut, lalu seorang pengunjung 

mall bertanya mengapa penjaga memberikan gaun tersebut untuk pengemis itu, 

padahal dia pasti sadar bahwa pengemis itu pasti tidak akan sanggup membelinya? 

Sang penjaga toko menjawab “Oh, memang tugas saya adalah melayani       

dengan baik setiap pengunjung outlet ini. Bukan wewenang saya untuk menilai 

atau menghakimi para pelanggan outlet ini. Tugas saya adalah untuk melayani                 

sebaik-baiknya.”

Kita harus memiliki hati hamba dalam pelayanan dengan tidak memandang 

yang kita layani karena tugas kita sebagai pelayanan adalah melayani sesama      

seperti kita melayani Tuhan.



Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan 

sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul dua belas tengah hari, naiklah 

Petrus ke atas rumah untuk berdoa.

Kisah Para Rasul 10:9

PELAYAN TUHAN YANG MEMPUNYAI KERINDUAN DAN KEBERANIAN 
DALAM BERDOA PASTI AKAN MELIHAT PERKARA-PERKARA YANG AJAIB

Rabu, 27 November 2019

KUNCI KEBERHASILAN PELAYANAN

Rs. Petrus adalah seorang pendoa yang mempunyai kerinduan dan keberanian 

iman. Hal itu tampak sekali saat Rs. Petrus berjalan di atas air (Matius 14:26-31).   

Melihat Gurunya berjalan di atas air, Rs. Petrus terdorong hatinya untuk melaku-

kan hal yang sama seperti yang dilakukan Kristus. Rs. Petrus terjun dan berjalan 

di atas air, meskipun kemudian tenggelam. Rs. Petrus adalah seorang pemberani,             

termasuk berani untuk mengalami kegagalan.

Ketika menghadapi masalah, Rs. Petrus mengedepankan iman dalam doanya. 

Perhatikan ketika Rs. Petrus menjumpai seorang lumpuh di Gerbang Indah Bait 

Allah, dengan lantang ia berkata “Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, 

berjalanlah!” (Kisah Para Rasul 3:6). Rs. Petrus menghayati pesan Gurunya tentang 

ajaran supaya percaya di dalam hati dan mengucapkan perkataan iman yang positif 

(Markus 11:23).

Di samping karena kehidupan doa pribadi yang konsisten, keberhasilan             

pelayanan Rs. Petrus sesungguhnya karena didukung jemaat yang secara giat men-

doakannya. Ketika Rs. Petrus dipenjara, jemaat tekun mendoakannya (Kisah Para 

Rasul 12:5), dan Tuhan menyatakan mujizat yang sangat ajaib sehingga Rs. Petrus 

dibebaskan dari penjara.

Berdoalah untuk perkara-perkara besar, minta hal-hal ajaib dari Tuhan. Rindu-

kan kedahsyatan Tuhan melalui doa. Kristus bahkan rindu melihat kita melakukan 

pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan, bahkan yang lebih besar (Yohanes 14:12).



Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempersembahkan Tubuh dan hidup kita 

menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Artinya: kehidupan kita dalam 

Tuhan, termasuk pelayanan kita, merupakan cara kita menyembah Tuhan. 

Penyembahan tidak hanya saat kita memuji Tuhan, tetapi penyembahan dapat 

berupa suatu tindakan yang memuliakan Tuhan, bekerja atau menjadi ibu rumah 

tangga dapat dikatakan suatu penyembahan saat kita benar- benar melakukan- 

nya untuk Tuhan. Pelayanan kita juga bentuk penyembahan. Kita tidak harus jadi          

pelayan mimbar; saat kita melayani dalam bidang multimedia, ushers, sekolah 

minggu atau pendoa syafaat, hal itu merupakan suatu bentuk penyembahan yang 

dapat kita lakukan kepada Tuhan.

Suatu kali ada seorang anak Tuhan melayani sebagai tukang parkir di gereja. Dia 

giat dalam melakukan tugasnya bahkan saat hujanpun dia tetap melayani. Banyak 

orang yang meremehkan dia. Ketika ditanya kenapa dia mau menjadi juru parkir di 

gereja, dia berkata bahwa Tuhan memberinya talenta mengatur, oleh sebab itu dia 

mengambil pelayanan parkir. Tak disangka dia sebenarnya adalah seorang direktur 

sebuah perusahaan besar, tetapi dia tidak memandang jenis pelayanan tetapi dia 

melakukan pelayanan sebagai bentuk penyembahannya pada Tuhan.

Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya terlibat dan tidak pilih-pilih dalam 

pelayanan. Jadikan pelayanan salah satu bentuk penyembahan kepada Tuhan, oleh 

karena itu saat kita melayani lakukan yang terbaik hingga Allah disukakan!

Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan 

kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan 

yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah 

ibadahmu yang sejati.

Roma 12:1

TRUE HUMILITY IS NOT THINKING LESS OF YOURSELF; 
IT IS THINKING OF YOURSELF LESS. (Rick Warren)

Kamis, 28 November 2019

PENYEMBAHAN YANG SEJATI



Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab 

mereka berjaga-jaga atas jiwamu…

Ibrani 13:17

INGATLAH AKAN PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMU… PERHATIKANLAH AKHIR HIDUP 
MEREKA DAN CONTOHLAH IMAN MEREKA. (Ibrani 13:7)

Jumat, 29 November 2019

KETAATAN TERHADAP OTORITAS

Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk melenyapkan seluruh orang Amalek, 

bahkan hingga ternak mereka. Namun, apa yang dilakukan Raja Saul? Ia menjarah 

ternak-ternak orang Amalek dan membiarkan hidup Agag, raja Amalek. Ketika Raja 

Saul ditegur oleh nabi Samuel, ia beralasan bahwa ternak-ternak tersebut untuk 

dipersembahkan kepada Tuhan. Nabi Samuel menegur Raja Saul “Sesungguhnya 

mendengar lebih baik dari pada lemak domba-domba jantan” (I Samuel 15:22). 

Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita, Ia menetapkan otoritas-    

otoritas lain sebagai wakilNya di dunia, misalnya suami (kepala keluarga), gembala 

(pemimpin di gereja), Presiden (kepala negara), direksi (pemimpin di perusahaan) 

dan lain-lain. Kita perlu tunduk kepada otoritas-otoritas tersebut.

Kata tunduk berasal dari bahasa Latin “obedire-ob”, berarti mendengarkan 

untuk mematuhi, atau dalam bahasa Yunani “hupakou”. “Hupa” atau “hupo” arti- 

nya di bawah dan “akou” artinya mendengar. Dengan kata lain, mendengarkan di 

bawah. Pada masa Perjanjian Lama dinyatakan, ketika seorang guru berbicara maka 

murid-muridnya harus duduk di bawah kaki guru mendengarkan dan melaksanakan 

instruksi gurunya. Dalam bahasa Ibrani kata “shama” menjelaskan penundukan diri 

yang artinya bersedia melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan 

kata lain taat secara total kepada pimpinan. 

Seperti halnya kita menaati dan menghormati Allah, demikian pula kita harus 

menaati dan menghormati otoritas karena mereka adalah wakil-wakilNya yang    

berkomitmen untuk memimpin dan memelihara hidup kita.



Sabtu, 30 November 2019

REKAN SEKERJA ALLAH

Karena kami adalah kawan sekerja Allah; kamu adalah ladang Allah, 

bangunan Allah.

I Korintus 3:9

MENJADI REKAN SEKERJA ALLAH ADALAH 
SEBUAH HAK ISTIMEWA YANG TAK TERNILAI HARGANYA

Umumnya, kata “hamba” kita pakai untuk membahasakan diri di hadapan 

Allah. Kita mungkin pernah mendengar arti hamba atau budak dalam Perjanjian 

Baru,  yaitu para budak adalah orang-orang yang berstatus sangat rendah, bahkan              

lebih rendah dari hewan. Tak punya hak, tak mendapat upah, hidupnya dimiliki dan 

dikontrol sepenuhnya oleh tuannya. 

Didasari pemahaman seperti di atas, tidak heran bila di kalangan tertentu, para 

orangtua keberatan jika anaknya ingin menjadi hamba Allah. Bagi mereka, status 

sosial hamba Allah adalah rendah, begitu pula perekonomiannya. 

Rs. Paulus memperkenalkan istilah lain untuk memahami arti menjadi seorang 

pelayan Allah. Ia menyebut dirinya dan semua yang terlibat dalam pelayanan Injil, 

misi, penggembalaan, pembangunan gereja dan berbagai bentuk pelayanan lain, 

sebagai kawan sekerja Allah. 

Kawan sekerja Allah berarti, mereka adalah sesama pekerja yang dimiliki oleh 

Allah. Dalam perusahaan, “kawan sekerja” atau “partner” biasa juga disebut kolega 

atau rekanan. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dan terhormat. 

Kita semua yang telah percaya dan menjadi murid Kristus adalah hamba Tuhan 

karena karuniaNya yang menyelamatkan telah menjadikan hidup kita milikNya. Kita 

adalah kawan sekerjaNya sebab dalam anugerahNya yang ajaib, Tuhan telah men-

jadikan kita rekan sekerjaNya. 
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